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 مقدمه: 

  ميراب را دارند، بـه   آتشنشانی ایستادهشير  بهره برداری و نگهداری ،نصبمطالعه دقيق این راهنما به تمامی افرادی که وظيفه

 منظور دستيابی به اهداف ذیل توصيه می گردد:

 جلوگيری از بروز خطر و آسيب های احتمالی -1

 کاهش زمان و هزینه های نصب و نگهداری  -2

 افزایش عمر مفيد تجهيزاتعملکرد صحيح و  -3

 

       این راهنما جهت بکارگيری شير در شرایط نرمال تدوین شده است. جهت کسب اطالعـات بيشـتر در مـورد عملکـرد شـير در

 شرایط خاص با دفتر فنی مهندسی شرکت ميراب تماس حاصل فرمایيد.

 ت بهره بـرداری و انتاـاب شـير مناسـب ، بـه      اطالعات و تصاویر این راهنما برای جزئيات محصول کافی نبوده و الزم است جه

 کاتالوگ شرکت ميراب مراجعه گردد.

 د کـه در اینصـورت نسـاه هـای     نمی باش تغييراطالعات و توضيحات مندرج در این راهنما قابل  ،بنابر صالحدید شرکت ميراب

 باطل و غير قابل استناد خواهند بود. ،قبلی

 

 

ز عدم رعایت استانداردهای مرتبط و موارد ذکر شده در این شرکت ميراب در مقابل آسيب های ناشی ا

 راهنما هيچگونه مسؤوليت و تعهدی ناواهد داشت.

 

 به دقت مطالعه گردد. ی این دستورالعملتمام فصلها ،  اکيدا توصيه ميگردد قبل از نصب ، راه اندازی و بهره برداری از شير  
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 شرح محصول: -1

نشانی و تجهيزات حفاظت در برابر آتش، برداشت محلی و آتشتامين آب برای تجهيزات  جهت جریان قطع و وصل این شير به منظور

در طراحـی ایـن شـيرها الزامـات      گيـرد.  تاليه آب شستشوی خطوط  شبکه شهری و هواگيری خطوط  لوله مورد استفاده قرار مـی 

این الزامات استانداردی بر اساس موقعيـت مصـرف ایـن     د.استانداردی بسياری جهت طراحی، توليد و تست بایستی مد نظر قرار گير

گردند. این شيرها غالبا در دو نوع خشـ  و تـر طراحـی و     شيرها مانند مصارف شهری، صنعتی، صنایع پتروشيمی و نفتی تعيين می

 ده شده است.توضيح دا 1-3شير مورد بحث در این راهنما از نوع خش  است و ویژگيهای فنی آن در بند  شوند. ساخته می

 .بار توليد می کند 14ميليمتر و برای فشارهای کاری تا  140 و 100با سایز فلنج ورودی شير را  نوع شرکت ميراب این

 ارائه شده است. 0اجزاء و قطعات تشکيل دهنده این محصول )بر اساس توليدات معمول و غير سفارشی( در صفحه 

 

  كاربرد: محدوده 1-1

 درجه سانتيگراد 70دمای حداکثر مناسب برای آب خام با  -

 بار 1حداقل فشار آب بندی مورد نياز  -

 

 استانداردهای ساخت:  2-1

 :است شرح بدین ساخت های استاندارد گردند می توليد سفارشی غير و معمول بصورت که مواردی تمامی برای

 DIN 3222 AUD Model P5: استاندارد طراحی -

 DIN EN 1092-2 (DIN 2501): سوراخکاری فلنج -

 

 ویژگی های فنی محصول:  3-1

 آب بندی نوع فلز به غير فلز -

 سهولت تعمير قطعات داخلی -

 دارای طرح آب بندی از ی  طرف -

 اندازی مجدد پس از اصابت ضربه تعویض حداقلی قطعات جهت راه -

 بسته ماندن شير در صورت اصابت ضربه و شکسته شدن پيچ های فيوز -

 ، شير بسته می شود. توسط آچار عقربه های ساعتدر جهت کلگی با چرخش  -

 اینچ( 2 2/1اینچ و دو عدد سایز  0سایز  دارای سه خروجی برداشت آب ) ی  عدد -

 دارای مجرای تاليه به منظور خارج شدن آب از بدنه فوقانی بعد از بهره برداری و جلوگيری از یخ زدگی -

 جهت حذف زانویی مجزا در خط لوله( 2)تيپ درجه  00ا زانویی یا ب (1)شير تيپ  تات در دو نوعقسمت ورودی سيال  -

 گلوله آب بندی از جنس پليمری جهت جلوگيری از خوردگی های احتمالی )به علت بسته بودن شير در زمان طوالنی( -
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 معرفی و مشخصات فنی اجزاء شير: 4-1
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پيشنهادی است که تهيه و تامين آن به خریدار توصيه می گردد که البته تعداد برخی از این قطعات به  : شامل قطعات یدکی 1ستون 

 شرایط نصب و نگهداری و همچنين شرایط سرویس و بهره برداری بستگی دارد.

مستهل  شونده است که غالبا دربرگيرنده قطعات آب بندی و از جنس الستي  می باشند. این قطعات  : شامل قطعات یدکی 2ستون 

الزم است حتما توسط خریدار تهيه و در بازه زمانی مشاص تعویض گردند. البته شرایط نصب، عملکرد و سرویس در تعيين بازه زمانی 

 ساله است.  4یض این قطعات در بازه زمانی تعویض تاثيرگذار است ولی بصورت عمومی توصيه ميراب تعو
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 شرح عملکرد: 5-1

روی رینگ آب بندی  (3) پلی پروپيلن از جنس مکانيزم آب بندی این شير در بدنه تحتانی آن قرار دارد بدین شکل که با قرارگيری گلوله

ف جهـت عقربـه هـای سـاعت، حرکـت      شير بوسيله آچار ماصوص در خال (32) مسير عبور سيال بسته می شود. با چرخش کلگی( 00)

 پـایين بسـمت   (11) به حرکت خطی تبدیل شده ،  سـنترکن گلولـه   ( 13) مهره ماردون برنجی از طریق (27) دورانی لوله واسطه فوقانی

 وارد و آماده بهره برداری می گردد. آب به داخل شير  حرکت کرده و

استفاده شـده اسـت. در صـورتيکه     طرح خاصی به بدنه ميانی از پيچ های با در شيرهای آتشنشانی شرکت ميراب جهت اتصال بدنه فوقان

ضربه سنگينی به بدنه شير وارد شود پيچ ها شکسته شده و از آسيب دیدگی بدنه و قطعات شير جلوگيری می شود. همچنين بدليل اینکه 

 مکانيزم آب بندی شير در بدنه تحتانی آن قرار گرفته است، شير بسته می ماند.

 

 

 حمل و انبارداری: -2

بطور معمول شير متناسب با ابعاد و وزن آن بسته بندی و محکم می شود تا در مقابل شـرایط جـوی و آسـيب هـای احتمـالی       -

 محفوظ بماند. 

باید متناسب با وزن شير که در جداول های موجود در  ابزار مورد نياز جهت جابجایی و حمل شامل تسمه، کابل یا سيم بکسل -

 کاتالوگ ميراب مشاص شده انتااب گردد. 

 .باشدمی الزامی در زمان جابجایی شير حفظ فواصل جانبی مناسب از شير جهت جلوگيری از آسيب فردی  -

گهـداری و انبـار شـود. در غيـر     شير باید در محيط خش  با تهویه مناسب و به دور از حرارت و تابش مستقيم نـور خورشـيد ن   -

بندی شير که از جنس االستومر است انعطاف پذیری خود را به مرور از دسـت داده و عملکـرد مناسـب     اینصورت الستي  آب

+ درجه سانتيگراد باشد. در صورتيکه دمـای  40تا  -20بندی ناواهد داشت. دمای محل نگهداری شير می تواند بين  جهت آب

 + درجه سانتيگراد برسد.4یر صفر درجه باشد الزم است قبل از نصب شير در خط دمای بدنه آن به محل نگهداری شير ز

درپوش هایی که برای محافظت از فلنج و روزه های شير تعبيه شده است نباید تا قبل از آمـاده کـردن شـير جهـت نصـب بـاز        -

 شوند.

 خودداری شود.از قرار دادن هر شیء اضافه مستقيما روی شير  -

بار کردن شيرها روی زمين )تماس مستقيم بدنه با سطح زمين( توصيه نمی شود. بهتر است در قفسه یا روی پالت نگهـداری  ان -

 گردد.

قطعات یدکی نيز نياز به محافظت دارند و معموال باید با مواد ضد خورندگی پوشش داده شوند. و بهتـر اسـت ایـن قطعـات بـه       -

 به راحتی در محل قابل تشايص و استفاده باشند. نحوی کدبندی و برچسب گذاری شوند که 

 حمل شيرها بایستی با احتياط انجام شود و از زمين خوردگی و وارد شدن ضربه به شير جلوگيری گردد. -

بيـل   دماننـ  غيرمجـاز  حمل شيرها بایستی توسط جرثقيل و ليفتراک انجام شود و به هيچ عنوان از سایر وسایل نقليه سـنگين  -

 مکانيکی برای این منظور استفاده نشود.
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 :نصب و راه اندازی -3

 شرایط محل نصب شير: -1-3

 فضای کافی برای نصب، نگهداری، تعميرات و بازرسی عملکرد شير در نظر گرفته شود. -

 بستر قرارگيری شير باید مناسب و ایمن باشد. -

 دارای نور کافی و مناسب باشد.محل نصب شير بایستی  در زمان نصب و تعميرات -

 لوله ها باید دارای ساپورت مناسب باشد تا نيروی اضافی به شير وارد نشود. -

 شير نباید در موقعيتی نصب شود که در معرض نيرو و ارتعاشات خارجی قرار داشته باشد. -

 

 آماده سازی برای نصب: -2-3

 با تجربه انجام گيرد. نصب و راه اندازی شير بایستی توسط افراد با صالحيت و -

 در صورتيکه شير بيش از یکسال در انبار نگهداری شده است الزم است قطعات الستيکی داخل شير بررسی گردد. -

در صورتيکه عمق دفن بيش از ابعاد دفنی شير باشد الزم اسـت   ابعاد بدنه تحتانی شير را با عمق دفن مقایسه و بررسی نمایيد. -

 ظيم ارتفاع شير و قرارگيری بدنه فوقانی در بيرون از خاک در نظر گرفته شود.لوله دو سر فلنج برای تن

 ابعاد و سوراخکاری فلنج ورودی بایستی با فلنج خط لوله مطابقت داده شود.  -

 تاليه و داخل لوله بازرسی و تميز گردد.قبل از شروع به عمليات نصب شير الزم است خط لوله از سيال  -

 شير جدا نمایيد.روکش بسته بندی را از  -

 تحت هيچ شرایطی نباید فشار استاتي  سيستم از فشار نامی شير بيشتر شود. -

 در نظر گرفته شوند. DIN EN 1514  (DIN 2690)استانداردمطابق  واشرها مشاصات توصيه می شود -

 .دار توصيه می گردد بندی از نوع الستيکی منجيد استفاده از واشر آب -

 دارای خراش یا هرگونه عيبی باشند.بندی نباید  واشرهای آب -

 قبل از نصب یکبار شير را باز و بسته نمایيد تا از عملکرد صحيح آن مطمئن شوید.  -

 اگر عملياتی مانند رنگ آميزی، بنایی و  .. در نزدیکی شير انجام می شود الزم است با کاور مناسب شير را بپوشانيم. -

 مناسب برای سفت کردن پيچها باید متناسب با نوع و جنس پيچ و مهره و طبق استاندارد اعمال گردد. گشتاور -

و پوشـش شـير    آب بنـدها هرگونه عمليات جوشکاری باید قبل از نصب شير به خط لوله انجام شده باشد تا از آسـيب دیـدگی    -

 جلوگيری شود.

 باید تميز و پاکسازی گردد. دگی هاآلوپس از اتمام عمليات جوشکاری تمامی گل جوشها و  -

 برای تراز کردن مرکز فلنج شير با مرکز خط لوله می توان از بلوک سيمانی در زیر شير استفاده کرد. -

ی  شير قطع و وصل مانند شير کشـویی زبانـه    انشعاب،توصيه می شود در خط  -

شـير   به عنوان شير ایزوله نصب شود تا در هنگام نگهداری و تعميـرات  الستيکی

بدیهی اسـت   آتشنشانی و یا بروز هرگونه اشکال در آببندی، این شير بسته شود.

 این شير بایستی با توجه به عمق دفن، مجهز به رابط بلند باشد. 

 (0) تصویر صفحه 

يپ توليد می گردند. تدو در شيرهای آتشنشانی شرکت ميراب بذکر است الزم  -

 با طراحیدارای بدنه تحتانی  2تيپ . نه تحتانی ساده استدارای بد 1تيپ 

صورت سفارش این تيپ، نيازی به نصب زانویی مجزا شکل است که در زانویی 

 ناواهد بود.  آتشنشانیدر قسمت ورودی شير 
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 مراحل نصب و راه اندازی اوليه: 3-3

 .نشان داده شده است 0صفحه شماتي  از نحوه قرارگيری و نصب شير آتشنشانی ایستاده در تصویر نقشه  -

 آنرا محکم کنيد. موقعيتبندی را روی سطح فلنج شير قرار داده و با کمی چسب  واشر آب -

فلنج خط لوله قرار داده و چند پيچ با طول مناسب را از سوراخهای پایينی فلنج عبـور دهيـد و کمـی     رویشير را فلنج ورودی  -

 سفت کنيد.

 بدنه شير بایستی عمود و تراز باشد.  -

 گيرد.اینچ شير رو به خيابان قرار  0در صورتيکه شير آتشنشانی در کنار خيابان نصب می شود، الزم است خروجی  -

بدنه تحتانی شير به نحوی در داخل شن درشت و مصالح شکسته شده قرار داده شود که مجرای تاليه مسدود شـده و امکـان    -

 خروج آب از بدنه شير پس از اتمام بهره برداری امکانپذیر باشد.

رعایـت   0شکل صفحه  به و با توجهجدول زیر  در  L7سطح زمبن طبق اندازه  خروجی اصلی شير تاالزم است فاصله  همچنين -

   گردد.

 

 
 

سایر پيچ ها را عبور داده و مهره آنها را کمی سفت کنيد. در نهایت پيچها را بصورت ضربدری سفت نمایيد. مقدار بيرون زدگی   -

 انتهای تمامی پيچها بایستی تقریبا یکسان باشد.

 از آچارهای ماصوص لوله و آچار با لبه های تات استفاده نمایيد. -

 پس از نصب کامل شير مطابق دستور العمل های بهره برداری از خطوط آبرسانی ، خط لوله را شستشو دهيد. -

 .شير را چند بار کامال باز و بسته نمایيد با آچار ماصوصشير باید به راحتی باز و بسته شود.  -

 شير در این زمان آماده بهره برداری می باشد. -

 تنظيم داشته باشد بدین ترتيب عمل نمایيد:در صورتيکه بدنه فوقانی نياز به  -

پس از قرار دادن قسمت فوقانی شير در حالت دلاواه چهار  دور سفت نمایيد. 2چهار عدد پيچ آلن را تقریباً شير را کامل ببندید. 

ر این حالت بدنه محکم شوند. د mm 5عدد پيچ آلن را محکم نمایيد. باید توجه نمود که رینگ دو تکه ابتدا به ترتيب به مقدار

 فوقانی در محل خود بصورت صحيح قرار می گيرد.

 سفت نمایيد. Nm 40 ±5 سفت شوند در انتها چهار عدد پيچ را بمقدار  Nm 20تمام پيچ ها باید بطور عادی و بمقدار       

 

 

 بدین صورت عمل نمایيد: جهت بهره برداری از شير -

 از بسته بودن شير اطمينان حاصل نمایيد. ابتدا  .1

 سپس شيلنگ را به کوپلينگ متصل نمایيد. ، کوپلينگ را ببندیدرا باز نمودهچدنی درپوش  .2

  سر دیگر شيلنگ را به نازل یا سيستم آتشنانی متصل نمایيد. .3

 مایيد.باز نمی و در جهت عکس عقربه های ساعت به آرا آنرا با چرخاندن کلگی شير با آچار ماصوص .0

 اگر نياز به اتصال شيلنگ به خروجی دیگر باشد الزم است شير را بسته و مراحل فوق را مجددا انجام دهيد. .4
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شـير در زمانيکـه مـورد     ها در محل خود قرار دهيـد.  و درپوش ، با آچار ماصوص شير را بستهپس از اتمام بهره برداری  .4

 استفاده قرار نمی گيرد باید بسته باشد.

 

پـس از اعمـال    نحوه آب بندی شيرهای آتشنشانی به گونه ای است که نيروی بستن در آب بنـدی شـير تـاثير گـذار نيسـت.       -

  گشتاور اضافی جهت بستن شير خودداری نمایيد.

آب  ،تاليـه خودکـار  بـه مجـرای   درپوش ها باید دقت نمود با توجه به مجهز بودن شـير  نصب پس از جدا نمودن شيلنگ ها و  -

 تاليه شود.بطور کامل در بدنه  موجود

 استفاده از شير در حالت باز کامل توصيه می شود و نباید در وضعيت ميانی قرار داده شود. -
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 نگهداری: بازرسی و   -4

برنامه و دستورالعمل ارائه شـده  طبق آنها و نگهداری و تعميرات  شده باشنددر صورتيکه شيرآالت بطور صحيح انتااب و نصب  -

 انجام پذیرد، عمر مفيد شير و تجهيزات مربوط به آن افزایش خواهد یافت.

 .در دستور کار بهره بردار قرار گيردتنظيم برنامه بازرسی از شير و تجهيزات مربوط و اجرای منظم آن الزم است  -

 گرفته و از عملکرد صحيح آن اطمينان حاصل گردد. توصيه می گردد شير آتشنشانی دوبار در سال مورد بازرسی قرار -

داخل شير بازرسی شده و اطمينان حاصل شود که آب یا یخ )در فصل زمستان( داخل آن نباشد چـرا کـه ایـن موضـوع نشـان       -

 دهنده مشکل در عملکرد تاليه شير می باشد.

رپوش ها بدون گير کـردن زنجيـر امکانپـذیر    زنجير درپوش را چ  کنيد و مطمئن شوید در زمان اضطراری باز کردن سریع د -

  باشد. 

 اقدام شود. تعویض آنبایستی نسبت به  الستي  آب بندی در سایش یا خرابی مشاهده در صورت -

 شـير نباید نيروی اضـافه ای بـه   کامل قابل چرخش است. پس از چرخش  بوسيله آچار ماصوص توسط ی  اپراتور شير کلگی -

 همچنين توصيه می شود از آچار ماصوص که توسط شرکت ميراب بهمراه شير ارسال می گردد استفاده شود.وارد شود. 

رنگ بدنه شير بازرسی گردد و در صورت مشاهده هرگونه آسيب، نسبت به ترميم آن اقـدام شـود. رنـگ شـيرهای آتشنشـانی       -

 می باشد. RAL3020شرکت ميراب رنگ اپوکسی قرمز 

 

 ت یدكی:تعویض قطعا -1-4-1

 سرویس شير و تعویض قطعات یدکی بایستی توسط افراد با صالحيت و با تجربه انجام گردد.  -

     در صورت عدم وجود صالحيت الزم، توصيه می گردد افراد مربوطه در دوره های آموزشـی کـه توسـط شـرکت ميـراب برگـزار       -

 می گردد شرکت نمایند.

 زم در هنگام انجام تعميرات و تعویض قطعات یدکی شير استفاده شود.توصيه می شود از وسایل و تجهيزات ایمنی ال -

قبل از انجام هرگونه تعميرات، الزم است فشار خط لوله تاليه گردد. تا زمانيکه شير تحت فشار سيال اسـت بـاز کـردن مجـاز      -

 بود.  ناواهد

 اتصاالت بازرسی و محکم شوند.پس از اتمام سرویس و تعميرات و قبل از راه اندازی مجدد خط، بایستی تمامی  -

مستهل  شونده شير که غالبا قطعات الستيکی می باشند بایستی طبق برنامه مدون مورد بازرسی و تعویض قرار قطعات یدکی  -

گيرند. زمان تعویض این قطعات به نوع سيال، شرایط سرویس و محيط بهره برداری بستگی دارد. در شرایط نرمـال و بـرای آب   

 ساله برای تعویض این قطعات توصيه می گردد. 4اميدنی بازه زمانی خام و آب آش
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که در زمان و اتمام بهره برداری و بسته شدن شير، آب  طراحی این شير از نوع خش  می باشد. لذا در این شير تجهيزاتی نصب شده اند

( تعبيه شده است. طراحی قطعات داخلی به شکلی 01( روی بدنه تحتانی )02داخل محفظه شير را تاليه نمایند. مجرای تاليه آب )

امل آب داخل بدنه، مجرای ورود تاليه کاست که زمان بسته شدن شير این مجرا باز شده و اجازه تاليه آب داخل بدنه را می دهد. جهت 

هوا در هنگام تاليه آب در نظر گرفته شده است. به این منظور که زمان بسته شدن شير و باز شدن مجرای تاليه، مجرای ورود هوا باز 

 شده و اجازه ورود هوا به داخل شير را می دهد تا تمام آب بصورت کامل خارج شود.

 

ی شيرآتشنشانی الزم است ابتدا شير قطع و وصل که به عنوان شير ایزوله نصب شده است را ببندیم و به منظور تعویض برخی قطعات یدک

 سپس شير اصلی را از داخل زمين خارج نمایيم.

را در صـورت   (04) و السـتي  آب بنـدی   (1/00) بنـدی  ، رینگ آب(03) ، گلوله(02) در اینصورت می توان قطعاتی مانند مجرای تاليه

 ابی و خوردگی به راحتی تعویض نمود.مشاهده خر

ابتدا پين داخل کلگی را در آورده و کلگی را جدا کنيد. سـپس بدنـه فوقـانی را از بدنـه ميـانی جـدا کـرده و         ( 23) اورینگ تعویضبرای 

 اورینگ را تعویض نمایيد.

بهره برداری مجدد از شير الزم اسـت  ( پيچ فيوز است که پس از اصابت ضربه و شکسته شدن به منظور 24پيچ سرشش گوش ماصوص )

 تعویض گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 


